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Algemene informatie:
Plaats de Dazenvanger in een weidegrond. De locatie van de Dazenvanger is van groot belang voor een
hoge effectiviteit. In het algemeen zijn dit locaties met veel zon, weinig beschutting en vaak in de
nabijheid van voeder- en rustplaatsen. Voorkom dat paarden aan de Dazenvanger kunnen komen door
bijvoorbeeld de plaatsing van een schriklint.
Stap 1: Plaats de basisbuis = 1 in de grond d.m.v. het meegeleverde wringijzer = 2
Tijdens het boren moet het zand uit de boorkop verwijderd worden.
De basisbuis dient ca. 70 cm diep in de grond geplaatst te worden
om een stevige installatie te waarborgen.
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Stap 2: Op de basisbuis moet de tussenbuis = 3 gemonteerd worden d.m.v. de metalen ring.
Plaats de ring over de basisbuis en monteer de tussenbuis door het aandraaien van de
imbusverbinding in het geboorde gat van de basisbuis. Gebruik hiervoor de meegeleverde
imbussleutel.
**
Stap 3: Monteren van gebogen eindbuis = 4
Plaats de buisklem = 5 in de tussenbuis, hierop wordt de eindbuis gezet. Draai m.b.v. de imbussleutel
de buisklem stevig aan d.m.v. de bijgeleverde schroeven.
**
Stap 4: Monteren van de metalen opvangbakhouder = 6
Plaats de opvangbakhouder in de sleuf van de eindbuis en bevestig deze door de meegeleverde bout.
Zorg dat de opvangbak-houder horizontaal staat.
**
Stap 5: Montage van de P.V.C. hoes = 7
De hoes zorgt ervoor dat de dazen bij het wegvliegen van de bal naar de
opvangbak worden geleid. Om de hoes vorm te geven en half over de bal te
laten hangen dient de zwarte plastic slang door de witte naad aan de onderzijde
van de hoes te worden geschoven. Gebruik hiervoor wat vloeibaar wasmiddel om
de buis makkelijker door te voeren. Aan het uiteinde van de slang kan het
verbindingsstuik worden geplaatst = 8 zodat de twee uiteinden aan elkaar bevestigd kunnen worden.
Bevestig nu de p.v.c. hoes aan de opvangbakhouder door middel van de bijgeleverde slangklem = 9.
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Stap 6: Bevestiging van de bal
Pomp de bal op d.m.v. een compressor tot een omtrek van zo’n 190 cm en een diameter van ca. 60
cm. De bal kan vervolgens via de stalen kabel en de twee kabelklemmen worden bevestigd aan het
geboorde gat aan de onderkant van de opvangbak-houder. De zwarte bal moet voor de helft onder de
p.v.c. hoes uitkomen (zie overzichtsfoto). De positie/hoogte van de bal is eenvoudig aan te passen
door de lengte van de staalkabel te fixeren d.m.v. de twee meegeleverde kabelklemmen.
**
Stap 7:Plaatsing opvangbak
Het opvangbakje = 10 dient nu nog enkel geplaatst te worden in de opvangbak-houder, vul het bakje
voor plaatsing met ca. 50cl. Water. De Dazenvanger is gereed voor gebruik.
© 2008-2010 copyright Asten-Trade BV

